
 
                                   
                       
 

 

 

SILABUSI – GJUHËSI INDOEVROPIANE 

Tё dhёnat bazike tё lёndёs 

 Universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 
1 Fakulteti/Departamenti Fakulteti i Filologjisё/Gjuhё dhe Letёrsi Shqipe 
2 Titulli i lёndёs Gjuhёsi indoevropiane 
3 Niveli  Bachelor 
4 Statusi i lёndёs  Obligative  
5 Viti i studimeve  Viti III, semestri VI 
6 Numri i orёve nё javё 2+2 
7 Vlera nё KREDI-ECTS 5 
8 Koha/lokacioni Semestri veror 
9 Mёsimdhёnёsi i lёndёs Prof. asoc. dr. Flamur Shala 
10 Detajet kontaktuese flamur.shala@uni-prizren.com           
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Përshkrimi i lëndës 

       Lёnda e Gjuhёsisё indoevropiane ka pёr objekt familjen e gjuhёve 
indoevropiane, grupet gjuhёsore indoevropiane, shtrirjen e tyre, kontaktet 
dhe krahasimin mes gjuhёve tё tё njёtit grup dhe mes grupeve brenda 
familjes indoevropiane. Ka pёr objekt poashtu edhe gjuhёt e vdekura, dhe 
tё gjalla, tё shkruara mё herёt dhe mё vonё 

   
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
Qёllimi i lёndёs 

       Lënda ka për qëllim që studentët: 
-Tё dinё për lidhjen e gjuhëve indoevropiane, afrinë dhe ndërndikimin 
ndërmjet tyre. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga 
fusha e gjuhësisë krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e gjuhësisë 
indoevropiane. 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

   

 
 
 
 
13 Rezultatet e pritura: 

       Studentët do tё arrijnё:  
-Të dinё pёt familjen dhe grupet gjuhёsore indoevropiane.  
-T’i dinё pёr afritë dhe dallimet e gjuhëve indoevropiene dhe t’i dallojnë 
ato. 
-Të analizojnë afritë dhe grupimet e gjuhëve indoevropiane:                                                                   
-Tё kёrkojnё dhe analizojnë sipas metodës krahasimtare.                                          
-Të fitojnë njohuri dhe të përvetësojnë ato;                                                                      
-Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës mbi gjuhët 
indoevropiane. 

Kontributi nё ngarkesën e studentit  

Aktiviteti  Orë    Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Përgatitja e punimit të seminarit 1 10 10 
Detyra-analizë historiko-gjuhësore 1 15 15 
Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 
Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 



 
                                   
                       
 

 

 

Ngarkesa totale   125 orë (5 ECTS) 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, konkretizim. 
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Vlerësimi dhe notimi 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
Testi gjysmёsemestral ka -25 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 
(vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -55 pikë  
Total: 100 pikë  
 
Vlerësimi me pikë 
01-49=5, 50-60 =6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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Literatura: 

1. Eqrem Çabej, Hyrje në indoeuropianistikë, Tiranë, 2008. 
2. Dr. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore VII, Prishtinë, 1986. 
3. Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata 
Java e parë: Hyrje në indoeuropianistikë Njohuri të 

përgjithshme 
Historia e indoevropianistikës 

Java e dytë: Histori e përmbledhur e gjuhësisë 
indoevropiane 2 Grupimi i gjuhëve 
indoevropiane 

Grupimi i gjuhëve indoevropiane 

Java e tretë: Gjuhët indoevropiane Shembuj krahasimi ndёrmjet gjuhёve 

Java e katërt: Metoda krahasimtare 2 Sinkroni diakroni Sinkronia e diakronia 

Java e pestë:   Grupimi i gjuhëve indoevropiane 2 Gjuhët 
sipas grupeve 

Familjet dhe grupet gjuhёsore 

Java e gjashtë: Skicë e një gramatike krahasimtare të 
gjuhëve indoevropiane 2 Gramatikat 

Gramatika krahasimtare 

Java e shtatë:   Fonetika – vokalizmi Fonetika – 
konsonantizmi 2 Vokalet Konsonantet 

Vokalet 
Konsonantet 

Java e tetë:   Test gjysmësemestral Përgatitje për test 

Java e nëntë:   Morfologjia Sistemi nominal Emri, mbiemri, 
2 Emri dhe mbiemri 

Emri dhe mbiemri 

Java e dhjetë: Përemri, numërori  Përemri 

Java e 
njëmbëdhjetë: 

Sistemi foljor Folja  Folja 

Java e 
dymbëdhjetë:   

Ndajfolja Pjesëza Kompozitat Derivacioni Ndajfolja 
Pjesëza 
Kompozitat 
Derivacioni 

Java e 
trembëdhjetë:     

Sintaksa Sintaksa  
 
Tipologjia 

Java e 
katërmbëdhjetë:   

Leksiku Fjalët dhe kuptimi i tyre  



 
                                   
                       
 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 
- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e Kartelës studentore (ID-së)  në teste dhe provim; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 

 

 

 

Java e 
pesëmbëdhjetë:    

Zhvillimi i mëtejmë i gjuhëve indoevropiane Gjuhët indoevropiane – më tej 


